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Synopis. Liczba zrealizowanych projektów jak i kwoty przeznaczone na realizację projektów były zróżnicowane pod 
względem zakresu pomocy. Najwięcej projektów dotyczyło usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa. Wsparciem 
fi nansowym dostępnym w ramach tego działania objęto nieznaczny odsetek gospodarstw w Polsce (szacunkowo wnioski 
złożyło 0,6% gospodarstw w kraju), a docelowa liczba benefi cjentów (określona w całym okresie 2007-2013 na 19 750 
osób), przełoży się na 1,4% gospodarstw rolnych w Polsce. Przed złożeniem wniosku o wsparcie, w około jednej trzeciej 
gospodarstw prowadzona była wcześniej pozarolnicza działalność gospodarcza. Przeprowadzone analizy wykazały 
małą aktywność gospodarstw relatywnie niewielkich obszarowo w pozyskiwaniu funduszy. Działanie 311 mało zakty-
wizowało członków rodzin rolników. Podejmowanie lub rozwijanie przez mieszkańców wsi działalności nierolniczej 
lub związanej z rolnictwem przyczynić się może bezpośrednio do zmniejszenia się liczby potencjalnych bezrobotnych.

Wstęp
Z analizy literatury przedmiotu wynika, iż na obszarach wiejskich obserwowany jest wzrost liczby 

mieszkańców, jak i wzrost odsetka ludności w wieku produkcyjnym (w ogólnej liczbie mieszkańców) 
[Dudek i in. 2009], przy jednoczesnym zmniejszaniu się odsetka osób utrzymujących się z rolnictwa jako 
głównego źródła utrzymania. Tereny wiejskie charakteryzują się także stosunkowo niskim poziomem 
dochodów ludności oraz relatywnie dużą liczbą osób bezrobotnych. 

Działanie 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” jest przypisane do osi III Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-1013. W osi tej skoncentrowane są działania, w 
których skupiono się na jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowaniu gospodarki. Zgodnie z 
założeniami Programu PROW celem działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 
jest podejmowanie lub rozwijanie przez mieszkańców wsi działalności nierolniczej lub związanej z 
rolnictwem. Realizacja tego działania uzasadniona jest koniecznością tworzenia warunków dla pozy-
skiwania pozarolniczych źródeł dochodu w wiejskich gospodarstwach domowych. Stąd przeznaczone 
środki fi nansowe mają wpłynąć głównie na stworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich oraz 
promocję zatrudnienia poza rolniczego i tym samym przyczynić się do tworzenia pozarolniczych źródeł 
dochodu w gospodarstwach domowych na obszarach wiejskich. Podkreślenia wymaga fakt, iż działanie 
to umożliwia pozyskanie pomocy fi nansowej na bardzo zróżnicowane rodzaje działalności pozarolniczej1, 
przez co zagospodarować może nadwyżki siły roboczej bez wprowadzania swoistych ograniczeń. Tym 
samym możliwe jest efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego.
1 Pomoc udzielana jest na realizacje inwestycji związanych z podjęciem lub rozwojem działalności w zakresie: 

usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej lub detalicznej, rzemiosła lub 
rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, 
rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych 
produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, 
rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
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Celem artykułu była próba analizy wpływu opisywanego działania na podejmowanie przez mieszkań-
ców wsi nierolniczej działalności gospodarczej lub działalności powiązanej z rolnictwem w pierwszych 
latach realizacji PROW 2007-2013.

Materiał i metodyka badań
Materiał badawczy stanowią dane ARiMR, dotyczące wniosków złożonych przez benefi cjentów do 

końca 2009 roku. Nabory wniosków prowadzone były od 05.06.2008 do 07.11.2008 oraz od 15.04.2009 do 
31.12.2009. W opracowaniu nie zawarto danych z ogłoszonego naborze wniosków 2010 (od 24.08.2010). 

Według danych ARiMR na 31 grudnia 2009 roku złożono 7871 wniosków łącznie w dwóch naborach 
(w 2008 r. – 4051 i 2009 r. – 3820). Wnioskowana kwota stanowiła 44,3% dostępnego ogólnego limitu 
na lata 2007-2013. Mniej niż połowę wniosków (3179) rozpatrzono pozytywnie podpisując 3179 umowy 
na kwotę 263 395 833,50 zł, co stanowiło 18,2% wykorzystania ogólnego limitu na lata 2007-2013.

W dokumencie programowym jako wskaźniki produktu przyjęto: liczbę benefi cjentów (wartość 
docelowa 19 750), całkowitą wartość inwestycji (wartość docelowa 813 129 412) oraz liczbę projektów 
(wartość docelowa 21 530). Wskaźnikami rezultatu są natomiast przede wszystkim: liczba utworzonych 
miejsc pracy brutto (wartość docelowa 21 530) oraz wzrost liczby gospodarstw rolników prowadzących 
działalność nierolniczą (wartość docelowa 19 750). W artykule korzystano także z opracowań MRiRW 
odnośnie wdrażania działania 311 Programu PROPW 2007-2013.

W artykule posłużono się metodą opisowej, statystycznej analizy danych dotyczących działania 311 
realizowanego w ramach PROW 2007-2013.

Wyniki badań
Limit środków publicznych ogółem dla działania 311 na lata 2007-2013 wynosi 345,58 mln EUR. Środki 

EFRROW wynoszą 259,185 mln EUR. W 2008 roku do zakontraktowania przeznaczono kwotę 86,868 mln 
EUR, a w 2009 roku uwolniono 84,598 mln EUR. Udostępnione środki na działanie w latach 2008 i 2009 sta-
nowiły więc 49% ogólnego budżetu działania 311 na cały okres Programu (tj. na lata 2007-2013). W przypadku 
województw, w których nastąpił duży popyt na środki podjęto decyzję o uruchomieniu zwiększonych limitów.

Tabela 1. Operacje działania 311 oraz kwota pomocy według zakresu pomocy (na podstawie zrealizowanych płatności)
Table 1. The operations under measure 311 and the amount of fi nancial support according to it’s scope (based 
on made payments)
Wyszczególnienie/Specifi cation Zrealizowane 

operacje=100
Completed 

projects=100

Kwota pomocy/
Amount of support

kwota pomocy 
ogółem =100/

total amount of 
support=100

średnio na 1 
projekt [zł]/
average per 

project [PLN]
usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa/Services for 
agricultural holdings or forestry

60,6 65,0 88 909

Usługi dla ludności/Services for the population 13,0 10,8 69 011
Sprzedaż hurtowa/Wholsale 2,4 2,3 79 999
Sprzedaż detaliczna/Retail 2,1 1,8 73 364
Rzemiosło lub rękodzielnictwo/Draft or handicraft 1,7 1,3 61 295
Roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne/Construction and 
installation works and services

12,4 12,7 84 759

Usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i 
wypoczynkiem/Services for tourists and connected with sport 
and leisure

4,2 2,8 55 509

Usługi transportowe/Transport services 0,9 0,8 72 424
Usługi komunalne/Public utility services 0,8 0,8 83 194
Przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów 
leśnych/Processing of agricultural product and edible forest 
products

0,5 0,5 96 069

Magazynowanie lub przechowywanie towarów/
Warehousing and storage of products

0,2 0,2 96 543

Wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy/
Production of the energy product from biomass

1,4 1,0 58 810

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych ARiMR
Source: own study based on ARiMR data
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O swoistych różnicach regionalnych świadczy również występowanie zróżnicowanego poziomu średniej 
kwoty przypadającej na jeden projekt. W skali kraju średnio na jeden zrealizowany projekt przypadało ogółem 
(w dwóch naborach) blisko 83 tys. zł. Średnia kwota na jeden zrealizowany projekt wahała się od 69,7 tys. zł 
w województwie podkarpackim do 73,2 tys. zł w województwie opolskim i 90,6 tys. zł w województwie 
wielkopolskim. Wskazywać to może, iż skala potrzeb i możliwości benefi cjentów w tym zakresie jest 
kształtowana przez lokalne uwarunkowania. Przeprowadzona analiza wykazała, iż w województwach na 
południu i wschodzie kraju realizowane były projekty o stosunkowo mniejszej kwocie dofi nansowania niż 
w części centralnej i zachodniej.

Średnia wypłacona kwota przypadająca na jeden realizowany projekt wahała się od ponad 55,5 tys. zł 
w przypadku projektów związanych z przetwórstwem produktów rolnych lub jadalnych produktów 
leśnych oraz projektów dotyczących magazynowania lub przechowywania towarów, do 96 tys. zł w 
przypadku usług turystycznych oraz usług związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem (tab. 1). 

Struktura dotycząca rodzajów działalności była zróżnicowana regionalnie. W województwach o 
dobrej strukturze agrarnej odnotowano większy udział projektów dotyczących usług na rzecz rolnictwa i 
leśnictwa. Analogicznie w rejonach o rozdrobnionej strukturze agrarnej takich projektów było najmniej, 
a przeważały projekty obejmujące działalność usługową dla ludności (województwa podkarpackie, 
świętokrzyskie). Projekty dotyczące agroturystyki i działań zbliżonych, zrealizowano przede wszystkim 
na terenach określanych jako tradycyjne miejsca wypoczynku. To znaczy głównie w województwach: 
warmińsko-mazurskim, pomorskim, śląskim, podkarpackim. Tego typu projekty realizowane były licznie 
także w województwie podlaskim. Projekty dotyczące przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych 
i leśnych realizowane były głównie na terenach województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego 
kujawsko-pomorskiego oraz małopolskiego.

W skali kraju, 43,4% projektów realizowane było w gospodarstwach rolnych o powierzchni do 5 ha. 
Z kolejnej grupy obszarowej gospodarstw rolnych (od 5 ha do 10 ha) pochodził prawie co piąty realizo-
wany projekt. Tym samym aż dwie trzecie projektów realizowanych było w gospodarstwach rolnych o 
powierzchni do 10 ha. Należy jednak podkreślić, iż w powiązaniu ze strukturą obszarową gospodarstw 
rolnych w naszym kraju grupa benefi cjentów z gospodarstw rolnych najmniejszych obszarowo (do 5 ha), 
jak i o obszarze 5-10 ha oraz 10-20 ha była słabiej reprezentowana niż grupy gospodarstw o najwięk-
szym obszarze (tab. 2).  

Rolnicy kierujący gospodarstwami o relatywnie dużym obszarze, które są na ogół silniejsze ekono-
micznie, mają poczucie swoistej stabilności i pewności na rynku. Prowadzone badania w IERiGŻ-PIB 
wykazały, iż osoby kierujące większymi obszarowo gospodarstwami rolnymi legitymują się wyższym 
poziomem wykształcenia, częściej uczestniczą w wybranych formach podnoszenia swoich kwalifi ka-
cji, ich gospodarstwa domowe są lepiej wyposażone w komputery i dostęp do internetu. To wszystko 
przekładać się może bezpośrednio na ich większą aktywność w pozyskiwaniu dostępnych środków (nie 
tylko w ramach działania 311).

Ponad trzy czwarte benefi cjentów działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 
stanowili mężczyźni. Wielkość ta była zróżnicowana przestrzennie. Proporcjonalnie największy odsetek 
zrealizowanych projektów przez kobiety był w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim ślą-
skim oraz małopolskim i wielkopolskim – blisko jedna trzecia. Na poziomie jednej czwartej wniosków 
złożono przez kobiety w województwach: świętokrzyskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim. 
Najmniejszy odsetek benefi cjentek odnotowano w województwach podlaskim, lubuskim i opolskim 
(mniej niż jedna piąta projektów). Ponad połowę projektów niezależnie od płci benefi cjenta realizowały 
osoby w wieku 25-40 lat (tab. 3). 

Tabela 2. Odsetek realizowanych projektów działania 311 według grup obszarowych gospodarstw rolnych
Table 2. The percentage of completed projects under measure 311 by the farm area
Wyszczególnienie/Specifi cation Odsetek realizowanych projektów [%] w grupach 

obszarowych/Farm size groups
do 5 ha > 5-10 ha >10-20  ha >20-50 ha > 50 ha

Gospodarstwa rolne w Polsce =100%/Total number 
of farms in Poland = 100

57,0 22,8 13,3 5,5 1,4

Gospodarstwa rolne benefi cjentów = 100%/
Benefi ciaries’ farms = 100

43,4 19,1 15,7 13,5 8,3

Różnica w p.p. /Difference in percentage points -13,6 -3,7 -2,4 8,0 6,9
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Laskowski 2009
Source: own study based on GUS data, Laskowski 2009
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Stosunkowo niewiele projektów 
wdrażanych było przez osoby młode 
(do 25 lat). Były to jedynie nieliczne 
projekty dotyczące głownie usług dla 
gospodarstw rolnych, rzemiosła lub 
rękodzielnictwa. W grupie wiekowej 
osób w wieku 25-45 lat realizowano 
głównie projekty dotyczące sprzedaży 
hurtowej i sprzedaży detalicznej oraz 
usług komunalnych. Najwięcej projektów 
realizowanych przez osoby z najstarszej 
wyszczególnionej grupy wiekowej (tj. 
z grupy osób w wieku powyżej 40 lat), 
dotyczyło wytwarzania produktów ener-
getycznych z biomasy (73% projektów 
z tej grupy) usług turystycznych oraz 
usług związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem (61%), a także usług transportowych (60%) oraz 
przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych). 

Uwzględniając podział ze względu na rolę, jaką spełniają benefi cjenci w gospodarstwie domowym, 
wnioski składali głównie rolnicy (tab. 4). W skali kraju odsetek rolników stanowił 83,3% benefi cjentów 
działania 311. Kolejną grupą byli małżonkowie rolników oraz domownicy (odpowiednio 14,9 i 1,8%). Pra-
widłowość ta zachowana była także w ujęciu regionalnym oraz w podziale na rodzaj wspieranej działalności. 

Tabela 3. Benefi cjenci działania 311 według wyróżnionych grup 
wiekowych oraz płci
Table 3. Benefi cia ries under measure 311 by age group and sex
Wyszczególnienie/
Specifi cation

Benefi cjenci wg grup wiekowych [%]/
Age groups [%]

mniej niż 25 
lat/less than 

25 years

25-40 lat 
/between 

25-40 
years

powyżej 40 
lat/more than 

40 years  

Ogółem w działaniu/
Total in measure

5 52 43

Kobiety/Women 3 57 40
Mężczyźni/Men 6 50 44
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR
Source: own study based on ARiMR data

Tabela 4. Benefi cjenci działania 311 według liczby zrealizowanych operacji, płci, pełnionej roli w gospodarstwie 
domowym oraz zakresu działalności
Table 4. Benefi ciaries under measure 311 by the number of operations, gender, role in the household and scope 
of activities
Wyszczególnienie/Specifi catin W tym 

obiekty 
[%]/

Women 
[%]

Benefi cjenci wg pełnionej roli w 
gospodarstwie domowym [%]/Benefi ciaries 

by the role in the household [%]
rolnik/
farmer

małżonek/
farmer’s spouse

domownik/
household 
member

Ogółem w działaniu 311/Total in measure 311 21,6 83,3 14,9 1,8
Usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa/
Services for agricultural holdings or forestry

18,7 85,4 13,9 0,7

Usługi dla ludności/Services for the population 27,3 79,7 17,5 2,8
Sprzedaż hurtowa/Wholesale 26,9 76,9 19,2 3,8
Sprzedaż detaliczna/Retail 39,1 73,9 26,1 0,0
Rzemiosło lub rękodzielnictwo/Draft or handicraft 15,8 84,2 10,5 5,3
Roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne/
Construction and installation works and services

21,2 82,5 11,7 5,8

Usługi turystyczne oraz związane ze sportem, 
rekreacją i wypoczynkiem/Services for tourists and 
connected with sport and leisure

39,1 78,3 21,7 0,0

Usługi transportowe/Transport services 20,0 90,0 10,0 0,0
Usługi komunalne/Public utility services 33,3 55,6 33,3 11,1
Przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych 
produktów leśnych/Processing of agricultural 
product and edible forest products

0 100,0 0,0 0,0

Magazynowanie lub przechowywanie towarów/
Warehousing and storage of products

50,0 100,0 0,0 0,0

Wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy/
Production of the energy product from biomass

13,3 80,0 20,0 0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR
Source: own study based on ARiMR data
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Analizy dostępnych materiałów badawczych wykazały, iż stworzono głównie miejsca pracy dla 
mężczyzn w wieku 25-55 lat. Wspierane inwestycje umożliwiły, oprócz wnioskodawców, jedynie w co 
piątym gospodarstwie rolnym benefi cjentów zatrudnienie w działalności pozarolniczej dodatkowo jednej 
osoby. Wspierane inwestycje promowały więc zatrudnienie pozarolnicze w stopniu zadowalającym w 
odniesieniu do wnioskodawców, a w małym stopniu w odniesieniu do innych (pozostałych) osób. 

Ponad połowa ankietowanych benefi cjentów stwierdziła, iż gdyby nie możliwość wsparcia z PROW 
nie realizowałaby tych przedsięwzięć. Pozostała grupa odpowiedziała, iż inwestycje realizowane byłyby 
bądź w zmniejszonym zakresie lub w późniejszym terminie. 

Spełnienie wymagań proceduralnych było dla benefi cjentów problemem i swoistą barierą w pozy-
skiwaniu dostępnych środków. Główną przyczyną był nie stopień skomplikowania procedur, ale przede 
wszystkim niedostateczny poziom wiedzy benefi cjentów odnośnie poprawnego przygotowania wniosku. 
Chociaż przy wypełnianiu wniosków część benefi cjentów korzystała z usług fi rm zewnętrznych, jednak 
nie zawsze gwarantowało to poprawność złożonych aplikacji i pozytywne ich rozpatrzenie.

Podsumowanie i wnioski
W analizowanym okresie wnioski złożyło 7871 benefi cjentów, czyli na 1000 gospodarstw upraw-

nionych do otrzymania tej formy pomocy, w skali kraju aktywność w pozyskiwaniu środków wykazało 
6 gospodarstw. Zawarto 3179 umowy (na 1000 gospodarstw w Polsce – 2 zostały zakwalifi kowane). 
Liczba złożonych wniosków przypadająca na 1000 gospodarstw w skali kraju, była zróżnicowana w 
przestrzennie. Wskaźnik ten był najwyższy w województwie warmińsko mazurskim (gdzie na 1000 go-
spodarstw 4 złożyły wnioski), a najniższy w województwie mazowieckim, łódzkim, dolnośląskim oraz 
podkarpackim i małopolskim (1 gospodarstwo na 1000 przygotowało wniosek o wsparcie fi nansowe w 
ramach działania 311). Można więc stwierdzić, iż w skali kraju o 3179 wzrosła liczba gospodarstwach 
rolnych prowadzących działalność nierolniczą i tym samym uruchamiane są lub już są wspierane miejsca 
pracy poza sektorem rolnym dla ludności wiejskiej. 

Najbardziej aktywne w pozyskiwaniu środków były gospodarstwa największe obszarowo, znaczący 
ich odsetek ubiegał się o pozyskanie środków. Tym samym należy podkreślić iż, w powiązaniu ze strukturą 
obszarową gospodarstw rolnych w naszym kraju grupa benefi cjentów z gospodarstw rolnych najmniejszych 
obszarowo (do 5 ha), jak i o obszarze 5-10 oraz 10-20 ha była słabiej reprezentowana niż grupy gospodarstw 
o największym obszarze.

Przeprowadzone analizy wykazały, iż najwięcej realizowanych projektów dotyczyło działalności 
usługowej. Większość projektów związana była z usługami dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług 
dla ludności oraz robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych. Stosunkowo dużo projektów dotyczyło 
także wynajmu i dzierżawy maszyn oraz urządzeń rolniczych. Jednocześnie odnotowano jednak małe 
zróżnicowanie struktury rodzajowej podjętych działań, a znaczący odsetek osób zajmował się wcześniej 
tego typu działalnością. 

Przeprowadzone badania i analizy wykazały, iż uzyskane wsparcie fi nansowe pozwoliło zatrudnić, co 
piątym gospodarstwie rolnym benefi cjenta, dodatkowo jedną osobę w działalności pozarolniczej (oprócz 
wnioskodawców). 

Powyższe analizy uwidaczniają, iż problem pozarolniczego zatrudnienia ludności z obszarów 
wiejskich jest bardzo istotny oraz wymaga priorytetowego podejścia i wielu rozwiązań. Dlatego też 
tworzenie nowych miejsc pracy dla ludności wiejskiej (dla osób bezrobotnych oraz osób odchodzących 
z rolnictwa) jest jednym z głównych celów polityki rozwoju tych obszarów. Uruchomione fundusze w 
ramach PROW 2007-2013 (działanie 311) są jednym z ważnych instrumentów wsparcia tych poczynań. 
Odbierać je można także jako mechanizmy wpływające na poprawę wskaźnika rozwoju społeczno-go-
spodarczego terenów wiejskich.
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Summary
The number of projects, as well as the amount of money targeted at their implementation were varied 

in terms of the aid’s scope. The greater number of projects concerned the services for farms and forestry.  
The  fi nancial  support  available within this measure covered a small  percentage of farms in the country (0.6% of 
farms applied for the support  while the targeted number of benefi ciaries in the period 2007-2013 accounts for 19 750 
persons and will cover 1.4% of Polish farms). One third of  farms applying for the support had run a business earlier. 
According to the  analysis  the  small farms were not active in gaining the support. The measure  111  did  not  activate 
the farmers’ family members. Taking up and developing off-farm and related to agriculture activities should contribute 
directly to the reduction of unemployment.
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